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 رساند؟ می شناسی دین و دینداری از مطلوبی سطح به را ما مطهری شهید کتابهای مطالعه آیا .1

 چیست؟ مطهری شهید آثار ویژگی

 معارض نظرات به نباید آیا کند؟ نمی بعدی یک را انسان مطهری شهید آثار مطالعاتی طرح آیا .2

 شود؟ پرداخته نیز شریعتی دکتر آثار مانند متفاوت و

 زندگی برای ثابت منطق یک مکانی، و زمانی شرایط همه در عمل، در تواندمی انسان یک آیا .3

 نکند؟ تجاوز آن از و باشد داشته

 برای ضرورتی انسان، برای آیا کند؟ پیشرفت جهان در گونه این اسالم شد سبب  عواملی چه .4

  دارد؟ وجود زندگی در خاص الگوی یک از تبعیت

 می شناسی دین و دینداری از مطلوبی سطح به را ما مطهری شهید کتابهای مطالعه چگونه .5

 چیست؟ مطهری شهید آثار ویژگی رساند؟

 پس تا شود نمی پرداخته دین اصول مسائل به ابتدا ،(ره) مطهری شهید مطالعاتی طرح در چرا .6

 اسالمی اندیشه کاربردی مسائل به جویان اندیشه اعتقادی و فکری های پایه نمودن محکم از

 ؟ شود پرداخته

ها و تولید محتوای دینی که شهید سال از سخنرانی 04آیا اکنون بعد از گذشت بیش از  .7

 04 اند، و با توجه به بروز مسایل و موضوعات نو و جدید بعد از گذشت بیش ازمطهری داشته

سال از انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی، همچنان مطالعه آثار شهید مطهری توصیه 

 باشد؟شود؟ آیا این مطالب بعد از گذشت چندین دهه همچنان قابلیت استناد را دارا میمی

های با فرض پذیرش جامعیت و کارآمدی تعالیم اسالمی از یک سو، و با مشاهدۀ نابسامانی .8

چگونه مطالعه آثار شهید مطهری و برخورداری از یک نظام ، از سوی دیگر معهجا عملی و نظری

تواند با بررسی علل و عوامل این ناسازگاری، موفق به ارائه راهکار فکری منسجم اسالمی، می

 موثر در عصر جدید شود؟

مواجه  های جدیها و چالشآسیب جامعه کنونی ما با چهآموزش معارف اسالمی در عرصه  .9

ها و خالهای جدی در عرصه است که به رغم وجود منابع غنی و قویم اسالمی، هنوز هم نقص

 های دینی و عمل به آن در عرصه اجتماع وجود دارد؟انتقال آموزه

صرف محدود متکثر و غنی از اندیشمندان اسالمی معاصر، آیا متنوع، با توجه به وجود آثار  .11

ری، باعث محروم شدن و بازماندن از آثار دیگر علمای کردن سیر مطالعاتی در آثار شهید مطه

 باشد؟ربانی نمی
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-یک نظام فکری برتر که توانایی اداره صحیح فرد و جامعه را داشته باشد، باید دارای چه ویژگی .11

به رغم پراکندگی ظاهری که در موضوعات  – هایی باشد؟ چگونه مطالعه آثار شهید مطهری

  مت برخورداری از چنین نظام فکری حرکت دهد؟تواند ما را به سمی  -دارد

اگر مطالعه آثار شهید مطهری و برگزاری سیر مطالعاتی بینش مطهر، منجر به بروز سواالت،  .12

جویان بشود که قبل از مطالعه این مباحث، اصال برایمان ابهامات و شبهاتی در ما و اندیشه

چگونه آثار شهید مطهری، روحیه علمی،  را برطرف نماییم؟ مطرح نبوده، چگونه باید این معضل

 تواند احیا و تقویت نماید؟گری را در ما مینقّادی و تحلیل

 

 


